■ Comunicat de premsa ■

Els Reis Mags d’Orient arriben a La Molina en
el 75è aniversari de l’estació


L’estació de la Cerdanya celebrarà, un any més, la nit més màgica de
tot l’any amb la visita de Ses Majestats, que arribaran carregats de
sorpreses i il·lusions per a tothom



Enguany, la cita serà molt especial, ja que La Molina commemora el
75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador mecànic de tot
l’Estat, efemèride que comptarà amb un ampli ventall de propostes i
activitats per a tots els públics fins al mes de març

El proper divendres 5 de gener, l’estació de La Molina rebrà als Reis Mags d’Orient.
Durant la jornada, els visitants podran viure una nit plena de màgia, en què grans i petits
seran els protagonistes.
L’estació organitzarà activitats lúdiques pensades per a tots els públics, com per exemple
una actuació de malabaristes, una degustació de xocolata i coca per endolcir la festa i un
castell de focs. La cita posarà punt i final amb la ja tradicional baixada de torxes amb els
Reis Mags i l’esperada entrega de regals a tots els nens i nenes.
Inici del 75è aniversari
Enguany La Molina celebrarà la nit de Reis amb una especial il·lusió, ja que celebra el
75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador mecànic de tot l’Estat. En el marc
d’aquesta efemèride, l’estació posarà en marxa tot un seguit de propostes dissenyades
per a tots aquells que estimen la neu, com l’exposició del 75è aniversari de La Molina o
els actes que tindran lloc a Barcelona i a l’estació d’esquí, fins al 17 de març de 2018.
Els actes del 75è aniversari van començar el passat 1 de gener, amb la 68 edició del
Descens Infantil, una cursa que s’organitza cada any des del 1950 a la popular Pista
Llarga. En total hi van participar 123 nens i nenes (fins als 6 anys), acompanyats dels
seus familiars i amics, que van gaudir d’un gran dia, amb sol i molt bona neu. En tot
moment hi va haver molt bon ambient, amb música i la presència de les mascotes Moli i
Lina, i es va repartir xocolata i coca per als menuts.
Calendari d’esdeveniments
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A Barcelona
Gener
• 18 de gener: Presentació del llibre i el vídeo dels 75 anys de La Molina
• Del 18 de gener al 4 de març: Exposició “La Molina: 75 anys estimant-te”
• A partir del 18 de gener: Sessions a la fotocabina
A La Molina
Gener
• 5 de gener: Nit de Reis del 75è aniversari
• 21 de gener: El bateig de neu més multitudinari by Decathlon
Febrer
• 17 de febrer: Jornada retro i Nit de les 75 torxes
• 28 de febrer: Dia dels Nens – Consell Escolar
Març
• 3 de març: Estima Fest, la festa del 75è aniversari
• 17 de març: Dia dels clubs i forfets de temporada
Més informació: http://www.lamolina.cat/75anys/
Per a més informació: www.lamolina.cat
4 de gener de 2018
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